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٠زىْٛ ِٓ اٌدٙبص ا١ٌٙىٍٝ ٚاٌدٙبص اٌعؼٍٝ@ 

ِمذسح اٌىبئٓ اٌحٝ عٍٝ رغ١١ش ِىبٔٗ فٝ اٌٛعؾ اٌزٜ ٠ع١ش ف١ٗ@ 

إحذٜ اٌظفبد اٌزٝ ر١ّض اٌىبئٓ اٌحٝ عٓ اٌدّبد@ 

 رع١ٓ اإلٔغبْ عٍٝ اٌزٕمً ِٓ ِىبْ إٌٝ آخش عع١بً ٌّٕفعخ أٚ ثعذاً عٓ اٌؼشس@ 

د ٚاٌعاب٠َزّىٓ اٌدغُ ِٕٙب ِٓ خالي عًّ اٌعؼال@ 

  خٙبص ٠ٕاُ ٠ٕٚغك ّٔؾ اٌحشوخ اٌّطٍٛثخ@ 

اٌظذسٜ ٚاٌمفض اٌفمبسٜ ٚاٌعّٛد اٌدّدّخ ٠ؼُ اٌزٜ ا١ٌٙىً

اٌغف١١ٍٓ ٚاٌطشف١ٓ اٌع١٠ٍٛٓ اٌطشف١ٓ ٠ؼُ اٌزٜ ا١ٌٙىً

       فمـشح عا١ّـخ ث١ٕٙب غؼبس٠ف رّٕـع احزىبن  ٠33زشوـت ِـٓ @ 

اٌفمشاد ثجعؼٙب أثٕبء اٌحشوخ            

 إلٔغبْ ا خغُ فٝ اٌعاّٝ ا١ٌٙىً ِحٛس@ 

 ٠غّح ٌٍدغُ ثبالٔحٕبء فٝ االردب٘بد اٌّخزٍفخ @

٠حّٝ اٌحجً اٌشٛوٝ اٌزٜ ٠ٛخذ داخٍٗ @

رزظً اٌعششح أصٚاج األٌٚٝ ِٕٙب ِٓ األِبَ ثعاّخ اٌمض @

٠غبعذ فٝ ع١ٍّزٝ اٌش١ٙك ٚاٌضف١ش @
عٍجـخ عا١ّـخ رحزـٜٛ عٍٝ ردب٠ٚف ٌٍع١ٕ١ـٓ ٚاألٔـف ٚاألر١ٔٓ ٚاٌفُ

احلركت

اهلٍكم احملىري
اجلهبز احلركً 

انعمىد انفقبري
اهلٍكم انطريف 

اجلمجت
ري انقفض انظذ

مفبطم حمذودة احلركت 

املفبطم 

مفبطم ثببتت

ثبٌعابَ اٌعؼالد ِب ٠شثؾ @األوتبر 

أسثطخ ؽ٠ٍٛخ فٝ وً ؽشف ِٓ أؽشاف اٌعؼالد رشثطٙب ثبٌعابَ @

د ٌزّٕع احزىبوٙب ثجعؼٙب أثٕبء اٌحشوخرٛخذ ث١ٓ اٌفمشا @

 عاّز١ٓ ؽشفٝ ارظبي ِٛػع @

   .حشوخ ثؤٜ اٌزٝ ال رَغّح اٌّفبطً

فمؾ اردبٖ ٚاحذ فٝ اٌحشوخ اٌزٝ رُز١ح اٌّفبطً

خ١ّع االردب٘بد فٝ اٌحشوخ اٌزٝ رُز١ح اٌّفبطً

ثئسادره رحش٠ىٙب اٌعؼالد اٌزٝ رغزط١ع

مفبطم واسعت احلركت 
انعضالث االرادٌت

ٍسا  انسبكركً  امل

حشوبرٙب رذسن أٚ ف١ٙب أْ رزحىَُّ رغزط١ع رٍمبئ١ًّب ٚال رَعًّ اٌزٝ اٌعؼالدعضالث الارادٌت

٠غزخذَ فٝ رع١١ٓ ل١ّخ ٚصْ اٌدغُ

  املٍسا  رو كفتني 

املٍسا  احلسبش  
األملىبٍىو
انبالستٍك

املىاد انردٌئت انتىطٍم نهحرارة  

انرتمىمرت انطبً
رتمىمرت املئىيان

انرتمىمرت انرقمً  
انسئبق

ثببً اكسٍذ املنجنٍس

انكحىل
هلب األكسً استٍهني   

٠غزخذَ فٝ ل١بط وزٍخ اٌخؼشٚاد ٚاٌفبوٙخ ٚاٌّٛاد اٌجم١ٌٛخ

٠غزخذَ فٝ ل١بط وزٍخ اٌّٛاد اٌذل١مخ ِثً اٌز٘ت

طٕبعخ اٚأٝ اٌطٟٙ ٚاٌمذٚس ٚغال٠بد اٌّظبٔع٠غزخذَ فٝ 

مبثغ اٚأٝ  اٌطٟٙ ٚاٌمذٚس ٚاٌّىٛاحفٝ طٕبعخ ٠ِغزخذَ 

رغزخذَ فٝ طٕبعخ ا٠ذٜ اٚأٝ اٌطٙٝ ٚاٌغال٠بد ٚاٌمذٚس ِٚمبثغ اٌّىٛاح

سٞرغزخذَ فٝ طٕبعخ اٚأٝ اٌطٙٝ ٚاٌغال٠بد ٚاالعالن اٌىٙشثبء ٚاٌىجب

٠غزخذَ فٝ ل١بط دسخخ حشاسح خغُ االٔغبْ

فٝ ل١بط دسخخ حشاسح اٌغٛائ٠ًغزخذَ 

فٝ ل١بط دسخخ حشاسح االؽفبي٠غزخذَ 

٠غزخذَ فٝ طٕبعخ اٌزشِِٛزشاد

٠غزخذَ فٝ رط١ٙش اٌزشِِٛزشاد

٠غزخذَ فٝ لطع ٌٚحبَ اٌّعبدْ

٠غزخذَ فٝ رحؼ١ش غبص األوغد١ٓ وعبًِ ِغبعذ

املىاد انردٌئت انتىطٍم نهحرارة  
خىاص غبز اننٍرتوجني

ني فى املعممجحمهىل هٍذروكسٍذ انبىتبسٍىو املركس عنذ حتضري اننٍرتو

ني فى املعممجاننحبش انسبخن عنذ حتضري غبز اننٍرتو

غبز األكسجني  واستخذاو أهمٍت

وظٍفت اننظفني انكروٌٍني

اهمٍت واستخذاو غبز اننٍرتوجني 

 املخٍخ 

أهمٍت اجلهبز انعظبً 

 اننخبع املستطٍم 

 احلبم انشىكً 

خىاص غبز االكسجني

 ٙٛاءاٌىشثْٛ اٌّزٛاخذح فٝ اٌالِزظبص اٌى١ّبد اٌم١ٍٍخ ِٓ ثبٔٝ أوغ١ذ ٠زغخذَ 

١ٌزحذ ِع األوغد١ٓ اٌّٛخٛد ثبٌٙٛاء .

 ٠غزخذَ حذ٠ثب فٝ ًِء اإلؽبساد ٌٍطبئشاد ٚاٌغ١بساد ــ 1

 ( رغزخذَ و١ّبد ل١ٍٍخ ِٓ ا١ٌٕزشٚخ١ٓ ًٌّء ثعغ أٔٛاع اٌّظبث١ح .2)

 ( ٠ذخً فٝ رشو١ت اٌجبسٚد . 4)  ( ٠غزخذَ فٝ طٕبعخ اٌفٛالر اٌزٜ ال ٠ظذأ .3)

 ( ٠ذخً فٝ رشو١ت ٔزشاد األ١َِٔٛٛ اٌزٜ ٠ذخً فٝ رشو١ت األعّذح ِٚخظجبد اٌزشثخ .5)

 .( ٠غزخذَ ردبس٠بً فٝ ع١ٍّخ رظ١ٕع إٌشبدس ) األ١ِٔٛب ( ٚاٌزٝ رغزخذَ إلٔزبج األعّذح ٚاٌّخظجبد 6)

 اٌمبثٍخ ٌالٔفدبس ٚأثٕبء رظ١ٕع٠غزخذَ وّبدح غ١ش ٔشطخ فٝ أخٛاء خضأبد اٌغٛائً ( 7)

        .األخضاء االٌىزش١ٔٚخ  

 عالج األٚساَ اٌدٍذ٠خ خبطخ اٌح١ّذح ِٕٙب ) اٌثآ١ًٌ (. ( ٠غزخذَ ا١ٌٕزشٚخ١ٓ اٌغبئً فٟ :8)

د إٌمً ألغشاع أٚ حْفاٙب ثغشع ، اٌغزائ١خ ٌٍّٕزدبد وّجشِّ

 ــ ٠زحذ ِع ا١ٌٙذسٚخ١ٓ ٠ٚىْٛ اٌّبء اٌالصَ ٌح١بح اٌىبئٕبد اٌح١خ .1

 اٌغٛص رحذ اٌّبءــ 3  ٌع١ٍّخ اٌزٕفظ ٚاحزشاق  ــ  ػشٚس2ٜ

 ٠زىـْٛ خـضا غـبص األٚصْٚ ِـٓ ثالس رساد أوغد١ـٓ اٌزٞ ٠حّٟ االسع ِٓ األشعٗ اٌؼبسح   ــ 4

ــــٕفظ .5  ــــٝ اٌز ــــبْٔٛ ِــــٓ طــــعٛثبد ف ــــز٠ٓ ٠ع ــــٕفظ اٌظــــٕبعٝ ٌٍّشػــــٝ اٌ ـــــ اٌز                                   ـ

 .  ٠غزخذَ فٝ لطـع ٌٚحـبَــ 7  ـ  أثٕبء إخشاء اٌدشاحبد .ـ6

 رغٍك اٌدجبي ألْ األوغد١ٓ ٠مً وٍّب اسرفعٕب عٓ عطح األسع . ــ 8
 

 ــ طعت اٌزٚثبْ فٝ اٌّبء   3ال ٠غبعذ عٍٝ االشزعبي .ــ  2عذ٠ُ اٌٍْٛ ٚاٌطعُ ٚاٌشائحخ ــ 1

 اٌشّظِزعبدي اٌزؤث١ش عٍٝ دٚاس ــ 5ال ٠زفبعً ثغٌٙٛخ ِع اٌىث١ش ِٓ اٌعٕبطش األخشٜ ــ 4

 ٠زحذ ِع شش٠ؾ اٌّبغٕغ١َٛ ِىٛٔبً ِبدح ث١ؼبء ٚثئػبفخ ل١ًٍ ِٓ اٌّبء رزظبعذ ِبدح ــ 6

 ٠ّىٓ رىث١ف ا١ٌٕزشٚخ١ٓ اٌٝ اٌحبٌخ اٌغبئٍخــ 7ٔفبرح خذاً ) غبص إٌشبدس (    

 أُ٘ ٚظبئفٗ اٌّحبفاخ عٍٝ رٛاصْ اٌدغُ أثٕبء رؤد٠خ اٌحشوخ

 ( ٔمً اٌشعبئً اٌعظج١خ ِٓ أخضاء اٌدغُ اٌّخزٍفخ اٌٝ اٌّخ ٚاٌعىظ .

 ( ِغئٛي عٓ األفعبي إٌّعىغخ2)   

 ( ل١ًٍ اٌزٚثبْ فٝ اٌّبء .2)        بص عذ٠ُ اٌٍْٛ ٚاٌطعُ ٚاٌشائحخ   ( غ1)

 ( ِزعبدي اٌزؤث١ش عٍٝ ٚسلزٝ دٚاس اٌشّظ . 4)ٌٚىٕٗ ٠غبعذ عٍٝ االشزعبي ( ال ٠شزعً 3)

( أثمً ِٓ اٌٙٛاء ) وثبفزٗ أوجش ِٓ وثبفخ اٌٙٛاء / ٠حً ِحً اٌٙٛاء (5)

 ( حًّ اٌشعبئً اٌعظج١خ ِٓ إحذٜ ِٕبؽك اٌدغُ إٌٝ ِٕطمخ أخشٜ .1)

 ( اٌعًّ عٍٝ رٕا١ُ ٚرٕغ١ك خ١ّع اٌع١ٍّبد اٌح٠ٛ١خ ثبٌدغُ . 2)

 ع١ٍٙب ٠ٚفغش٘ب .( ٠غزمجً اٌّؤثشاد اٌخبسخ١خ عٓ ؽش٠ك أعؼبء اٌحظ ٠ٚزعشف 3)

 

 : مسئول عن تنتظم العمليات الالإرادية بالجسم مثل       

دٙبص اٌزٕفغٝ أثٕبء ع١ٍّـخ اٌزـٕفظ ( رٕا١ُ حشوخ أعؼبء ا2ٌ)( رٕا١ُ ػشثبد اٌمٍت  1) 

 ( رٕا١ُ حشوخ ٚٚظبئف اٌدٙبص اٌٙؼ3ّٝ).

    اٌعذٚ اٌغش٠ع فٝ اٌغجبلبد –اٌم١بَ  –اٌدٍٛط  –) اٌّشٝ  اٌزحىُ فٝ اٌحشوبد اإلساد٠خ ٌٍدغُ(1)

اٌٍغـبْ  –األٔـف  –األرٔـبْ  –) اٌع١ٕبْ  جبي إٌجؼبد اٌعظج١خ ِٓ أعؼبء اٌحظاعزم( 2) 

 ٠حز٠ٛبْ عٍٝ ِشاوض اٌزفى١ش ٚاٌززوشــ  3ٚإسعبي االعزدبثخ إٌّبعجخ    اٌدٍذ ( –

رٛط١ً اٌّعٍِٛبد اٌحغ١خ ٚاالعزدبثبد اٌحشو١خ ث١ٓ 

اٌدٙبص اٌعظجٝ اٌّشوضٜ ٚخ١ّع أخضاء اٌدغُ

أهمٍت واستخذاو غبز ثببً اكسٍذ انكربى  
 ٠غزخذَ فٝ اٌزجش٠ذ عٕذ رح٠ٍٛٗ إٌٝ عبئً ثبٌؼغؾ ٚاٌزجش٠ذ ثُ ٠خفف اٌؼغؾــ 1

 اٌزجش٠ذ . فٝف١زىْٛ اٌثٍح اٌدبف اٌزٜ ٠غزخذَ  

  ٠غزخذَ فٝ إؽفبء اٌحشائك ؛ ألٔٗ ال ٠شزعً ٚال ٠غبعذ عٍٝ االشزعبي . ــ 2

 ٠غزخذَ فٝ طٕبعخ ا١ٌّبٖ اٌغبص٠خ .  ــ 3

 عٕذِب رؼبف اٌخ١ّشح إٌٝ اٌعد١ٓ ٠حذس اٌزخّش ٠ٕٚزح غبص ثبٔٝ أوغ١ذ اٌىشثْٛ  ــ 4

 اٌطعُ .اٌخجض ِغب١ِبِ ِٚغزغبغ  اٌزٜ ٠زّذد ثفعً اٌحشاسح ٠ٚدعً

 ( ٠ذخً فٝ ع١ٍّخ اٌجٕبء اٌؼٛئٝ فٝ إٌجبربد اٌخؼشاء ٠ٚزظبعذ غبص األوغد١ٓ . 5)

 اٌجٕبء اٌؼٛئٝ ( –طٕبعخ ا١ٌّبٖ اٌغبص٠خ ٚاٌخجض  –إؽفبء اٌحشائك  –: ) اٌزجش٠ذ  ٚثبخزظبس

 
      .ٚاٌشائحخ اٌٍْٛ ( عذ1ُ٠)

     .ِحٍٗ ٠ٚحً ألعٍٝ اٌٙٛاء ثئصاحخ ٠ُدّع ٌٚزٌه اٌٙٛاء ، ِٓ ( أثم2ً)

     .األوغد١ٓ  غبص رحؼ١ش فٝ اٌحبي ٘ٛ وّب اٌّبء ثئصاحخ ٠ُدّع ال ٌٚزٌه اٌّبء ، فٝ ( ٠زٚة3)

     .اٌحشائك  إؽفبء فٝ ٠غزخذَ ٌٚزٌه االشزعبي ، عٍٝ ٠غبعذ ٚال ٠شزعً ( ال4)

 اٌّبغٕغ١َٛ أوغ١ذ إٌٝ ِزحٛالً  االشزعبي فٝ اٌّبغٕغ١َٛ شش٠ؾ ( ٠غزّش5)

اٌّخجبس عٍٝ خذساْ  )اٌفحُ( ٠ٚزشعت اٌىشثْٛ ) أث١غ ٌٛٔٗ(  

خىاص  غبز ثببً اكسٍذ انكربى  

 اجلهبز انعظبً انطريف 

 ٠غّح ٌٍدغُ ثبالٔحٕبء فٝ االردب٘بد اٌّخزٍفخ انعمىد انفقري 
( ٠حّٝ اٌحجً اٌشٛوٝ اٌزٜ ٠ٛخذ داخ2ٍٗ)

 شاٌّغبعذح فٝ ع١ٍّزٝ اٌش١ٙك ٚاٌضف١ ــت حّب٠خ اٌشئز١ٓ ٚاٌمٍ انقفض انظذري
رغّح ثبٌحشوخ ف١ّب ث١ٓ اٌعابَ املفبطم  

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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 انكتهخ ِمذاس ِب يحزٛيٗ اٌجغُ ِٓ ِبدح .  
لٛح رؤصش دائّبً رجبٖ ِشوض األسضلٛح جزة األسض ٌٍجغُ انىزٌ

ٚحذح ليبط اٌىزٍخ ٚرىبفئ رمشيجًب وزٍخ ٌزش ِٓ اٌّبء

 ١٠٠ٚحذح ليبط اٌٛصْ ٚرىبفئ رمشيجًب ٚصْ جغُ وزٍزٗ 

جشاَ

ذٔٝٚحذح ليبط ٌٍىزٍخ رىبفئ وزٍخ ِشجه اٌٛسق اٌّؼ

اٌجٙبص اٌّغزخذَ فٝ ليبط ٚصْ جغُ

اٌجٙبص اٌّغزخذَ فٝ رمذيش وزٍخ وّيخ ِٓ اٌفبوٙخ

جٙبص يغزخذَ فٝ رمذيش وزٍخ جغُ+  

االرجبٖ اٌزٜ يؤصش فيٗ ٚصْ أٜ جغُ

ِب رزٛلف ػٍيٗ وزٍخ أٜ جغُ

 انُُىتٍ

 انكجى

 ادلُساٌ انسَربكٍ

 اجلراو

 يركس األرض

 ادلُساٌ ادلعتبد 

 كًُخ ادلبدح 
 كىكت االرض 

 يطبفبد  
  نهحرارح انتىصُم ردَئخيىاد 

 يىاد ردَئخ

  نهحرارح يىاد جُذح انتىصُم

 اخلشت 

أِضبي ٚصٔٗ ػٍٝ اٌمّش ٦اٌىٛوت اٌزٜ يىْٛ ػٍيٗ ٚصْ اٌجغُ يغبٜٚ 

ِٛاد رغّح ثغشيبْ اٌحشاسح خالٌٙب ثغٌٙٛخ

ِٛاد ال رغّح ثغشيبْ اٌحشاسح خالٌٙب ثغٌٙٛخ

رزشن ثيٓ لعجبْ اٌمطبساد

ِبدح سديئخ اٌزٛصيً ٌٍحشاسح

ِؼذْ يٛصً اٌحشاسح أعشع ِٓ األٌِٕٛيَِٛبدح جيذح اٌزٛصيً ٌٍحشاسح

صٛسح ِٓ صٛس اٌطبلخ رٕزمً ِٓ جغُ آلخش

 انتىصُم يىاد جُذح

 احلرارح

 اختالف درجخ احلرارح
 انتًذد

 درجخ احلرارح
 احلرارح

 انُحبش

ِؤشش يغبػذٔب فٝ اٌزؼجيش ػٓ ِذٜ عخٛٔخ أٚ ثشٚدح أٜ جغُ

صيبدح حجُ اٌّبدح ػٕذ سفغ دسجخ حشاسرٙب

ششغ يجت رٛافشٖ الٔزمبي اٌحشاسح ِٓ جغُ آلخش

ِٛاد رغزخذَ فٝ صٕبػخ ِمبثط أٚأٝ اٌطٙٝ ٚاٌمذٚس ٚاٌغاليبد

ِٛاد رغزخذَ فٝ صٕبػخ أٚأٝ اٌطٙٝ ٚاٌمذٚس ٚاٌغاليبد

اٌجغُصً اٌشزبء ٌٍحفبظ ػٍٝ دسجخ حشاسحٔٛع ِٓ اٌّالثظ رغزخذَ فٝ ف

 دسجخ اٌحشاسح إٌٝ اٌجغُ األلً فٝ دسجخ اٌحشاسح غبلخ رٕزمً ِٓ اٌجغُ األػٍٝ فٝ

غبلخ رٕزمً ِٓ اٌجغُ اٌغبخٓ إٌٝ اٌجغُ اٌجبسد

غبلخ رجؼٍٕب ٔحظ ثبٌغخٛٔخ أٚ اٌجشٚدح
شصٛسح ِٓ صٛس اٌطبلخ رٕزمً ِٓ جغُ آلخ

جالد اٌجبسدحِبدح رغزخذَ فٝ صٕبػخ إٌٛافز اٌضجبجيخ فٝ اٌ

اٌغبئٍخ اٌّٛاد حشاسح دسجخ ليبط فٝ رغزخذَ أداح

 انثمُهخ

 انرتيىيرت ادلئىٌ   
 اذلىاء 

 انسئجك

 انرتيىيرت انطجٍ

 انرتيىيرت 

 انكحىل االَثُهٍ 

 االختُبق 

 انرتيىيرت انرلًٍ 

ضُهُطُىشانطىَذي إَذرَص 

اٌزشِِٛزشاد صٕبػخ فٝ اٌّغزخذَ اٌغبئً

اإلٔغبْ جغُ حشاسح دسجخ ليبط فٝ رغزخذَ أداح

يبط دسجخ اٌحشاسحجٙبص يغزخذَ  ٌم

جٙبص رؼزّذ فىشح ػٍّٗ ػٍٝ رغيش حجُ اٌغبئً ِغ رغيش دسجخ اٌحشاسح

جٙبص رؼزّذ فىشح ػٍّٗ ػٍٝ رّذد اٌغٛائً ثبٌحشاسح ٚأىّبشٙب 

رشِِٛزش رذسيجٗ ِٓ ثبٌجشٚدح
٥
عيٍيضيخ إٌـٝ  ٣٥

٥
عيٍيضيخ ٤٢

رشِِٛزش رذسيجٗ صفش
٥

عيٍيضيخ إٌـٝ  
٥
عيٍيضيخ ١٠٠

فٝ اٌزشِِٛزش اٌطجٝ ــٛثخ اٌشؼشيخيٛجــــذ ثيٓ اٌّغزٛدع ٚثذايخ األٔج

فٝ اٌزشِِٛزش اٌطجٝ يؼًّ ػٍٝ ػذَ سجٛع اٌضئجك ثغشػخ إٌٝ اٌّغزٛدع

 اٌؼبٌُ اٌزٜ اػزجش دسجخ أصٙبس اٌجٍيذ ٘ٝ

º ١٠٠اٌّبء  اٌصفش ٚدسجخ غٍيبْ 

 انرتيىيرت انطجٍ

 انرتيىيرت ادلئىٌ 

اٌزشِِٛزش إٌّبعت ٌميبط دسجخ حشاسح األغفبي

اٌزشِِٛزش اٌطجٝخذَ فٝ رطٙيش عبئً يغز

اٌٛظغ اٌصحيح ٌٍزشِِٛزش ػٕذ رغجيً دسجخ اٌحشاسح

٪ رمشيجًب ِٓ حجُ اٌٙٛاء ٢١ٌحيبح اٌىبئٕبد اٌحيخ يّضً غبص ظشٚسٜ 

ٌٙت يغزخذَ في ٌحبَ ٚلطغ اٌّؼبدْ

 غجمخ ثبٌغالف اٌجٜٛ رحّٝ األسض ِٓ اإلشؼبػبد اٌعبسح اٌمبدِخ ِٓ اٌشّظ

 غبص يزىْٛ ِٓ صالس رساد أوغجيٓ

 أوغيذ ِبدح رغزخذَ وؼبًِ ِغبػذ في أحالي فٛق

اٌٙيذسٚجيٓ إٌٝ ِبء ٚأوغجيٓ

 غبز االكطجني
 االفمٍ

األكطً األضُتهني

 انغالف اجلىٌ

 الوزوٌا

 انُجبتبد اخلضراء 
 األكطذح

 ثبٍَ اكطُذ ادلُجُُس
ٌّبء (ارحبد ثطئ ثيٓ األوغجيٓ ٚػٕصش اٌحذيذ في ٚجٛد اٌشغٛثخ ) ا

اٌّٛجٛد فٝ اٌٙٛاء اٌجٜٛ األوغجيٓاٌّصذس اٌشئيغٝ ٌغبص 

خٍيػ اٌغبصاد اٌزٝ رحيػ ثبٌىشح األسظيخ ِٕجزثخ إٌيٙب ثفؼً اٌجبرثيخ 

األسظيخ ادلـبء

 ثبٍَ اكطُذ ادلُجُُس

 فىق أكطُذ اذلُذروجني

 انعبيم ادلطبعذ
 األكطذح
 األحرتاق

 غبز ثبٍَ اكطُذ انكرثىٌ

 كرثىَبد انكبنطُىو
 فىق اكطُذ اذلُذروكهىرَك

 هُذروكطُذ انصىدَىو

 انُُرتوجني

 اذلىاء

 غبز انُشبدر 

 انفعم ادلُعكص 

يٓجٚصٔٗ أوغ ِؼظُ ِشوت ٘بَ ظشٚسٜ ٌٍحيبح 

فٝ  األوغجيٓاٌّبدح اٌىيّيبئيخ اٌّغزخذِخ فٝ رحعيش 

يٓ ِٚبءجاٌّؼًّ ٚرٕحً إٌٝ أوغ
ِٓ فٛق أوغيذ  األوغجيٓاٌؼبًِ اٌّغبػذ ػٕذ رحعيش غبص 

اٌٙيذسٚجيٓ فٝ اٌّؼًّ
اٌّبدح اٌزٝ رضيذ ِٓ عشػخ اٌزفبػً اٌىيّيبئٝ دْٚ أْ رذخً فيٗ ٚال 

ٚصٔٙب أٚ خٛاصٙب يزغيش

ِغ اٌّبدح ثجػء فٝ ٚجٛد اٌشغٛثخ األوغجيٓارحبد غبص 

ِغ اٌّبدح عشيًؼب ِغ أطالق ظٛء ٚحشاسح األوغجيٓارحبد غبص 

غبص يطٍك ػٍيٗ ) اٌمبرً اٌصبِذ ( رٕزجٗ اٌىبئٕبد اٌحيخ 

غبص يغزخذَ في إغفبء اٌحشائكاٌزٕفظ أصٕبء ػٍّيخ

اٌغبص اٌّغئٛي ػٓ ظب٘شح االحزجبط اٌحشاسٜ اٌزٝ رغجت اسرفبع دسجخ حشاسح األسض

اٌّشوت اٌّغزخذَ فٝ اٌىشف ػٓ غبص صبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ

اٌّشوت اٌّغجت ٌزؼىش ِبء اٌجيش اٌشائك ػٕذ إِشاس غبص صبٔٝ 

اٌىشثْٛ فيٗ

ٌالشزؼبي اٌمبثٍخ اٌّٛاد ٚثؼط اٌجزشٚي رخضيٓ ٝف يغزخذَ غبص

 .ػٕصش اوزشفٗ اٌطجيت اإلعىزٍٕذٜ دأيبي سرسفٛسد ٚأعبعٝ فٝ رشويت اٌجشٚريٕبد 

يُ اٌحيبح (اٌغبص اٌّغّٝ أحيبًٔب ثبآلصٚد أٚ ) ػذ

ِبدح رغزخذَ الِزصبص غبص صبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ ِٓ 

اٌٙٛاء اٌجٜٛ

اٌغبص اٌّزصبػذ ػٕذ إظبفخ اٌّبء إٌٝ اٌّبدح اٌجيعبء إٌبرجخ ِٓ اشزؼبي 

يٓجششيػ ِبغٕغيَٛ فٝ ِخجبس ِٓ إٌيزشٚ

يٓ صٕبػيًب ٚفٝ جاٌّصذس اٌشئيغٝ ٌزحعيش غبص إٌيزشٚ

اٌّؼًّ

يٓ اٌٙبِخ ٌٚٙب دٚس أعبعٝ فٝ إٔزبط األعّذح جأحذ ِشوجبد إٌيزشٚ

ٚاٌّخصجبد

اٌّخزٍفخ اٌّؤصشاد ٔحٛ اٌجغُ ِٓ رٍمبئيخ اعزجبثخ

ثالصِٝ ٚغشبء ٚعيزٛثالصَ ٔٛاح ػٍٝ أحذ ِىٛٔبد ٌخٍيخ اٌؼصجيخ َيحزٜٛ

اٌؼصجٝ اٌجٙبص ٚحذح ثٕبء

اٌالإساديخ اٌؼٍّيبد ػٓ ِٚغئٛي اٌشٛوٝ ثبٌحجً اٌّخ يصً ػعٛ

اٌّخ ثذاخٍٙب يٛجذ ػظّيخ ػٍجخ

ثيعبء ِبدح ثٙب ػيحي H حشف  شىً ػٍٝ داخٍيخ سِبديخ ِبدح ِٓ يزىْٛ ػعٛ

إٌّؼىغخ األفؼبي ػٓ ِغئٛي اٌؼصجٝ اٌجٙبص ِٓ جضء

 اٌؼصجيخ اٌشعبئً ٔمً ػٓػٓ ِغئٛي اٌؼصجٝ اٌجٙبص ِٓ جضء

يّزذ فٝ لٕبح داخً عٍغٍخ اٌؼّٛد اٌفمبسٜ فٝ اٌجٙخ اٌظٙشيخ ٌإلٔغبْ

رخشط ِٕٗ أػصبة رغّٝ األػصبة ااٌشٛويخ

 جٙبص ِغئٛي ػٓ اٌزىبًِ ٚاٌزٕغيك ثيٓ أجٙضح جغُ اإلٔغبْ 

ِشوض اٌزحىُ اٌشئيغٝ في جغُ اإلٔغبْ 

جٙبص يزىْٛ ِٓ اٌّخ ٚاٌحجً اٌشٛوٝ ِٚالييٓ األػصبة 

جٙبص االرصبي ٚاٌزحىُ حيش يغزمجً اٌّؼٍِٛبد ِٓ ثيئزه ِٚٓ 

داخً جغّه ٚيفغش٘ب ٚيجؼً اٌجغُ يغزجيت ٌٙب

يعجػ حشوبره ٚيحّيه ِٓ األرٜ ٚيجؼٍه رشؼش ثبألٌُ 

يجؼٍه رحً اٌّشىالد ٚرزؼٍُ اٌّٛعيمٝ

يٕغك ٚيٕظُ ٚيششف ػٍٝ ٚظبئف اٌجغُ اٌّزؼذدح اٌزٝ يمَٛ ثٙب  

جغُ اإلٔغبْ

 احلجم انشىكٍ 

 اخلهُخ انعصجُخ
 انُخبع ادلطتطُم

 اجلهبز انعصجٍ 

 اجلًجًخ

 انتفرعبد انشجريَخ

 جطى اخلهُخ

رفشػبد رّزذ ِٓ جغُ اٌخٍيخ 

اٌؼصجيخ

رفشػبد يٕزٙٝ ثٙب ِحٛس اٌخٍيخ اٌؼصجيخ

وزٍخ ػصجيخ وجيشح رحزٜٛ ػٍٝ اٌّالييٓ ِٓ اٌخاليب اٌؼصجيخ

 يفصٍّٙب شك ٚعطي اٌٝ جغُ وشٜٚ وجيش يزىْٛ ِٓ جضأيٓ 

 شح اٌضٕيبد ٚاٌزالفيفٚرزّيض ثىض  ٔصفيٓ رشثطّٙب اٌيبف ػصجيخ 

يحزٛيبْ ػٍٝ ِشاوض اٌزفىيش ٚاٌززوش 

يمغ فٝ اٌجٙخ اٌخٍفيخ ٌٍّخ أعفً إٌصفيٓ اٌىشٚييٓ 

يحبفع ػٍٝ رٛاصْ اٌجغُ أصٕبء رأديخ اٌحشوخ 

ِٚغئٛي ػٓ اٌؼٍّيبد  يمغ أعفً اٌّخيخ ٚيصً اٌّخ ثبٌحجً اٌشٛوٝ

اٌالاساديخ

اٌغطح اٌخبسجٝ اٌشِبدٜ ٌٍٕصفيٓ 

اٌىشٚييٓ

 تفرعبد اَتهبئُخ 
 ادلخ

 انمشرح ادلخُخ 

 انُصفبٌ انكروَُبٌ

 ادلخُخ

األػصبة اٌزٝ رخشط ِٓ اٌّخ

 انُخبع ادلطتطُم 

 األعصبة ادلخُخ
ٛوٝاألػصبة اٌزٝ رخشط ِٓ اٌحجً اٌش األعصبة انشىكُخ

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



  السادس االبتدائي الصف     لخيص التلخيص                                ت          لوم                  في الع لوجينيا سلسلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يغتخذَ ادليضاْ رٚ اٌىفتني فٝ ليبط وتً األخغبَ ؟1)1 
 رىىْ وزٍخ اٌغغُ ِغبوَخ ٌّغّىع وزً األصمبي ِؼٍىِخ اٌىزٍخ . ط : ألٔه ػٕذ حذوس اٌزىاصْ ثُٓ اٌىفزُٓ

  ؟ ال تتغري اٌىتٍخ ِٓ ِىبْ آلخش( 2)2(

وىوت ألْ ِمذاس ِب َحزىَه اٌغغُ ِٓ ِبدح صبثذ فً أي ِىبْ وػًٍ أي

 تغبٜٚ وتٍتٗ ػٍٝ اٌمّش ؟ األسضوتٍٗ اجلغُ ػٍٝ ( 3)
 . رزغُش ِىبْ ال أيفً  صبثزخ اٌىزٍخْ أل

 ( حتتبج اٌغيبسح إىل لٛح أصغش ِٓ اٌمؽبس ٌتحشيىٙب أٚ إيمبفٙب ؟4)
 ط : ألْ وزٍخ اٌغُبسح ألً ِٓ وزٍخ اٌمطبس .

 ( ختتٍف وتٍخ خغُ ِب ػٓ ٚصْ ٔفظ اجلغُ ؟5)

يغتخذَ ادليضاْ اٌضٔربوٝ فٝ تؼيني ٚصْ اجلغُ ؟( 6)

 ط : ألْ اٌىزٍخ هً ِمذاس ِب َحزىَه اٌغغُ ِٓ ِبدح

 ثُّٕب اٌىصْ هى ِمذاس لىح عزة األسع ٌٍغغُ . 

( يجذٚ سائذ اٌفعبء ٚوأٔٗ يغجح داخً ِشوجخ اٌفعبء ؟7)
ط : ألْ وصْ اٌغغُ َغجت رّذد اٌٍّف اٌضٔجشوً ثّمذاس َضَذ وٍّب صاد وصْ اٌغغُ 

.

 ( يفعً ششاء اٌجعبئغ ِٓ اخلبسج ثبٌىتٍخ ٌٚيظ ثبٌٛصْ ؟8)
 ط : ثغجت أؼذاَ اٌغبرثُخ .

  ؟ يتغري اٌٛصْ ِٓ ِىبْ آلخش( 9)

 فً أي ِىبْ ال رزغُش ثُّٕب اٌىصْ َزغُش ِٓ ِىبْ ِخش .  ط : ألْ اٌىزٍخ صبثزخ

  ؟ يتٛلف اٌٛصْ ػٍٝ وتٍخ اجلغُ (10)
 . ثغجت اٌمشة أو اٌجؼذ ػٓ ِشوض األسعط : 

 . صبثزخ ألْ صَبدح اٌىزٍخ أو ٔمظهب َؼًّ ػًٍ صَبدح اٌىصْ أو ٔمظه ألْ ػغٍخ اٌغبرثُخط : 

  ؟ اٌٛصْ ػٍٝ اٌمّش ألً ِٓ اٌٛصْ ػٍٝ األسض (11)
 . ألْ اٌغبرثُخ ػًٍ اٌمّش ألً ِٓ اٌغبرثُخ ػًٍ األسعط : 

  ؟ األسضعؽح ػٍٝ  ٚصٔٗ عذطاٌمّش عؽح ػٍٝ اجلغُ ٚصْ  (12)

 . األسععطح اٌغبرثُخ ػًٍ  عذطاٌمّش عطح ٌغبرثُخ ػًٍ األْ ط : 

 ؟ األسضلً ِٓ ٚصٔٗ ػٍٝ عؽح أ اٌؽبئشحٚصْ اجلغُ فٝ ( 13)
 . وثبٌزبًٌ َضداد اٌىصْ اٌغبرثُخرضداد  األسعوٍّب الزشثٕب ِٓ ِشوض  ط : ألٔه

  ( تصٕغ أٚأٝ اٌؽٙٝ ِٓ إٌحبط ٚاألٌِٕٛيَٛ  ؟14)

 .ط : ألٔهّب ِٓ اٌّىاد عُذح اٌزىطًُ ٌٍحشاسح 

  تصٕغ ِمبثط أٚأٝ اٌؽٙٝ ِٓ اخلشت أٚ اٌجالعتيه ؟ (15)
 .ط : ألٔهّب ِٓ اٌّىاد سدَئخ اٌزىطًُ ٌٍحشاسح 

تشن ِغبفخ ثني ٌٛحٝ اٌضخبج ػٕذ صٕبػخ إٌٛافز اٌضخبخيخ فٝ  (16)
  اٌجٍذاْ اٌجبسدح ؟

  ترتن فدٛاد ثني لعجبْ اٌمؽبساد  ؟ (17)

 اٌهىاء ِبدح سدَئخ اٌزىطًُ ٌٍحشاسح ِّب َئدي اًٌ احزفبظألْ ط : 

 .اٌهىاء داخً إٌّضي ثحشاسره وػذَ رغشثهب   ٌٍخبسط   

 .ط : حزً ال َحذس ٌهب اٌزىاء ػٕذِب رزّذد ِّب َئدي اًٌ ولىع حىادس اٌغُبساد 

  ( تغتخذَ األغؽيخ اٌثميٍخ ٚادلالثظ اٌصٛفيخ اٌثميٍخ فٝ فصً اٌشتبء ؟18)

 .ط : ٌٍّحبفظخ ػًٍ حشاسح اٌغغُ وػذَ اٌشؼىس ثبٌجشودح 

 .ط : حزً َزغّغ ثه اٌضئجك   ( ٚخٛد ِغتٛدع فٝ اٌرتِِٛرت اٌؽىب ٚادلئٜٛ ؟19)

  ػذَ اٌعغػ ػٍٝ اٌرتِِٛرت ثبألعٕبْ ثمٛح ؟ (20)

 ط : حزً ال َٕىغش اٌزشِىِزش وَٕغىت ِب ثه ِٓ صئجك ثبٌفُ وَئدي اًٌ حذوس اٌزغُّ .

 ( جيت إثؼبد اٌرتِِٛرتاد ػٓ ِتٕبٚي األؼفبي ؟21)
 ط : الحزىائه ػًٍ اٌضئجك وهى ِبدح عبِخ .

  تغّيخ اٌرتِِٛرت ادلئٜٛ ثٙزا االعُ  ؟ (22)

  ؟  ٜتغّيخ اٌرتِِٛرت ادلئٜٛ ثبٌرتِِٛرت اٌغيٍيض (23)
 .لغُ  100ط : ثغجت رمغُُ اٌّغبفخ ثُٓ دسعخ أظهبس اٌضٍظ ودسعخ غٍُبْ اٌّبء اًٌ 

 ط : ٔغجخ اًٌ اٌؼبٌُ اٌغىَذٌ أذسَظ عٍُُغُىط 

ٚخٛد اختٕبق فٝ اٌرتِِٛرت اٌؽىب  (24)
 .ثغهىٌخ غزىدع حزً ٔزّىٓ ِٓ رغغً اٌمشاءححزً َّٕغ سعىع اٌضئجك ثغشػخ اًٌ اٌّط :  ؟

                                        ( ال يغتخذَ اٌرتِِٛرت اٌؽىب فٝ ليبط دسخخ غٍيبْ ادلبء ؟25)
 35ط : ألْ رذسَغه َجذأ ِٓ 

5
 42ط اًٌ  

5
 100ط ودسعخ غٍُبْ اٌّبء  

5
 ط 

 وثبٌزبًٌ عُٕفغش اٌزشِىِزش .  
 ( جيت سج اٌرتِِٛرت اٌؽىب لجً اعتخذاِٗ ؟26)

 اٌّغزىدع لجً لُبط دسعخ اٌحشاسح .ط : حزً َشعغ اٌضئجك اًٌ 
 عيٍيضيخ ؟ 5 42ط إىل  5 35( تذسيح اٌرتِِٛرت اٌؽىب يجذأ ِٓ 72)

 ط : ألْ دسعخ حشاسح اإلٔغبْ اٌحً اٌطجُؼً رىعذ فً هزا اٌّذي . 

 ( ال يغتخذَ اٌرتِِٛرت ادلئٜٛ فٝ ليبط دسخخ حشاسح اإلٔغبْ سغُ  أ82ٗٔ)
 ألْ اٌضئجك َشعغ ثغشػخ اًٌ اٌّغزىدع ٌؼذَ وعىد اخزٕبق .  ط ؟ 1005ِذسج ِٓ صفش إىل  

 ( ال يؽٙش اٌرتِِٛرت اٌؽىب ثٛظؼٗ فٝ ِبء ِغٍٝ ؟29)
 ط فُزّذد اٌضئجك  5 42ط ؤهبَخ رذسَظ اٌزشِىِزش اٌطجً  5 100ط : ألْ دسعخ غٍُبْ اٌّبء 

 اٌشؼشَخ فزٕىغشوَضغظ ػًٍ األٔجىثخ 

 رت سأعيًب ٚيىْٛ اجتبٖ( ػٕذ تغديً دسخخ احلشاسح يٛظغ اٌرت30ِِٛ)
 ط : حزً رىىْ اٌذسعخ اٌّمبعخ دلُمخ .إٌظش ػّٛدٜ ػٍٝ اٌرتِِٛرت ؟ 

ك فٝ اٌرتِِٛرتاداٌضئج َ( يغتخذ31)
 ألٔه ِؼذْ عبئً فضً اٌٍىْ َّىٓ سإَزه ثغهىٌخ ِٓ خالي صعبط اٌزشِىِزش .  -ط :  

 ال ٍَزظك ثغذساْ األٔجىثخ اٌشؼشَخ .                                    ح .  عُذ اٌزىطًُ ٌٍحشاس -       

 ِبدح ِٕزظّخ اٌزّذد ) رؼطً رمذَشاً دلُمب ٌذسعخ اٌحشاسح ( . -       

 ط وهزا َؼطً ِذي واعغ ٌمُبط دسعخ اٌحشاسح . 5 357ط و  5 39 –َجمً عبئال ثُٓ دسعزٍ حشاسح   

( يؼؽٝ اٌضئجك ِذٜ ٚاعغ ٌميبط دسخخ احلشاسح 32)
 عٍُُضَخ .   5 357عٍُُضَخ و 5 39 –ط : ألٔه َجمً عبئال ثُٓ دسعزٍ حشاسح  ؟

 ٌيظ ٘ٛ اٌتذسيح اٌٛحيذ ٌٍرتِِٛرتاد ؟ ٜ( اٌتذسيح اٌغيٍيض33)
 (  5 212اًٌ  5 32ط : ٌىعىد رذسَغبد أخشي ِضً اٌزذسَظ اٌفهشٔهُزً ) 

 ( . 5 273اًٌ  5 272ورذسَظ اٌىٍفٓ) 

 ( جيت احلفبؾ ػٍٝ اٌىغبء اخلعشٜ ؟ 34)

 ط : ٌُؼىع إٌجبد اعزهالن أوغغُٓ اٌهىاء اٌغىي فً ػٍُّبد اٌزٕفظ واالحزشاق خالي ػٍُّخ اٌجٕبء اٌضىئً .

 ؟  ثبٌغالف اجلٜٛ األسضحتتفؿ  (2)

 ط : ألْ اٌغالف اٌغىي ٌألسع خٍُظ ِٓ غبصاد رحُظ ثبٌىشح األسضُخ ِغزوثخ اٌُهب  ثفؼً اٌغبرثُخ 

 ( ٌٍغالف اجلٜٛ أّ٘يخ وجريح ؟ 35)

ط : ألٔه َحًّ األسع ػٓ طشَك اِزظبص األشؼخ فىق اٌجٕفغغُخ اٌمبدِخ ِٓ اٌفضبء 

ًٍ وَؼًّ ػًٍ اػزذاي دسع خ اٌحشاسح ػًٍ عطحهب وَىعذ ثه وُّبد وجُشح ِٓ األعغبَ اٌخبسع

 اٌؼبٌمخ واٌزً رفُذ فً رىبصف ثخبس اٌّبء حىٌهب ؤضوٌه ػًٍ هُئخ لطشاد اٌّطش أو اٌضٍظ

 اذلٛاء اجلٜٛ ؟ ادلٛاد اٌؼبٌمخ فٝ أّ٘يخ (36)

 ط : ألٔهب رفُذ فً رىبصف ثخبس اٌّبء حىٌهب ؤضوٌه ػًٍ هُئخ لطشاد اٌّطش أو اٌضٍظ .

 بدػٍّي اعتٙالوٗ فٝثشغُ ثجبد ٔغجخ األوغدني فٝ اٌغالف اجلٜٛ  (37)
 ط : ألْ هزا إٌمض َؼىع ثبعزّشاس ثؼٍُّخ اٌزّضًُ اٌضىئً .        ٚاالحرتاق ؟اٌتٕفظ  

 ط : ألٔه َزىىْ ِٓ عضَئبد صٕبئُخ اٌزساد .       ؟ 2O ثبٌشِض ٌألوغدني يشِض( 38)

 ( اعتخذاَ ثبٔٝ أوغيذ ادلٕدٕيض فٝ حتعري غبص األوغدني فٝ ادلؼًّ ؟39)

 ط : ألٔه ػبًِ ِغبػذ َضَذ ِٓ عشػخ اٌزفبػً َجمً ثذوْ رغُُش فً اٌىُّخ واٌخىاص .

 ثبٌؼبًِ ادلغبػذ ؟ ادلٕدٕيض أوغيذيغّٝ ثبٔٝ  (40)

 ط : ألٔه َجمً ثذوْ رغُُش فً اٌىُّخ واٌخىاص ػٕذ رحضُش غبص األوغغُٓ فً اٌّؼًّ

 ِٓ فىق أوغُذ اٌهُذسوعُٓ . 

 ( ال ديىٓ دتييض غبص األوغدني ِٓ ٌٛٔٗ أٚ ؼؼّٗ أٚ سائحتٗ ؟41)

  ط : ألٔه غبص ػذَُ اٌٍىْ واٌطؼُ واٌشائحخ .

 ط : ألٔه شحُح اٌزوثبْ فً اٌّبء  . (  جيّغ األوغدني ثئصاحخ ادلبء ألعفً ؟42)

 (  يضداد ػٛد اٌثمبة اشتؼبالً ػٕذ تؼشظٗ ٌغبص األوغدني  ؟ 43)
 االشزؼبي .ط : ألٔه غبص َغبػذ ػًٍ 

 ط : ألٔه غبص َغبػذ ػًٍ االشزؼبي .  (  ال يغتخذَ غبص  األوغدني فٝ إؼفبء احلشائك ؟ 44)

 ب فّٝػٕذ ٚظؼٙثبدلبء ٌْٛ ٚسلىت دٚاس اٌشّظ ادلجٍٍخ  ال يتغري( 45)
 ط :  ألْ األوغغُٓ ِزؼبدي اٌزؤصُش ػًٍ وسق دواس اٌشّظ .  أوغدني ؟ثٙب  أٔجٛثخ 

 ط : ألٔه أصمً ِٓ اٌهىاء . (  ال جيّغ غبص األوغدني ثئصاحخ اذلٛاء ألعفً  ؟   46)

 (  ٔغجخ األوغدني ػٕذ لّخ خجً ألً ِٕٙب ػٍٝ عؽح األسض ؟47)
 ط : ألْ وضبفخ األوغغُٓ أوجش ِٓ وضبفخ اٌهىاء ) أصمً ِٕه ( .

 ( جيت ؼالء أػّذح اإلٔبسح ٚاٌىجبسٜ؟48)
 ط :  ٌُزُ ػضٌهب ػٓ اٌهىاء حزً ال رزؼشع ٌٍظذأ ثفؼً اٌهىاء واٌشطىثخ . 

 ط : حزً ال َزؼشع ٌٍظذأ . ( حفؿ احلذيذ فٝ أِبوٓ خبفخ ؟ 49)

 ؟ حيرتق عٍه اٌتٕظيف ادلصٕٛع ِٓ احلذيذ ثغشػخ( 50)
 ط : ألْ اٌغطح اٌخبسعً ٌٍغٍه وجُش ثذسعخ رغؼٍه َزفبػً ِغ األوغغُٓ اٌّىعىد فً اٌهىاء 

 وَزُ االحزشاق ثغشػخ .

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



  السادس االبتدائي الصف     لخيص التلخيص                                ت          لوم                  في الع لوجينيا سلسلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وتٍخ اٌغٍه ثؼذ احرتالٗ أورب ِٓ وتٍتٗ لجً االشتؼبي؟51)
 ط : الْ األوغغُٓ ارحذ ِغ اٌحذَذ ِىىٔبً أوغُذ اٌحذَذ . 

 اٌغالف اجلٜٛ ؟ فٝ أّ٘يخ األٚصٌْٚؽجمخ ( 52)
 ط : ألٔهب رحًّ األسع ِٓ اإلشؼبػبد اٌضبسح اٌزً رؤرً ِٓ اٌشّظ . 

 فٝ تغٍك اجلجبي ؟ األوغدنيعؽٛأبد أ تغتخذَ( 53)
 ط : ألْ األوغغُٓ َمً وٍّب اسرفؼٕب ػٓ عطح األسع .

  خيتٍف خضا األوغدني ػٓ خضا األٚصْٚ ؟ (54)

 رساد أوغغُٓ .  3ط : ألْ عضئ األوغغُٓ َزىىْ ِٓ رسرُٓ أوغغُٓ ثُّٕب عضئ األوصوْ َزىىْ ِٓ

 ؟ عيتٍني فٝ لؽغ ٚحلبَ ادلؼبدْأ األوغٝيغتخذَ ذلت ( 55)
 ط  وهً وبفُخ ٌظهش اٌّؼبدْ . 5 3500ط :  ألْ دسعخ حشاسره رظً اًٌ 

 ( ٌثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ أّ٘يخ وجريح فٝ اعتّشاس احليبح ػٍٝ عؽح األسض ؟56)

 ألٔه َذخً فً ػٍُّخ اٌجٕبء اٌضىئً اٌضشوسَخ ٌزىىَٓ اٌغزاء واألوغغُٓ . ط : 

 ؟ ( تؼبٔٝ اٌجيئخ ِٓ استفبع ٔغجخ ثبٔٝ أوغيذ اٌىشث57ْٛ)
 ط : ٔزُغخ ٌضَبدح إٌشبط اٌجششي ِضً : اٌىُّبد اٌهبئٍخ ِٓ اٌىلىد اٌزً رحشلهب : 

 ِحشوبد وعبئً إٌمً واٌّىاطالد [  –ِحطبد اٌىلىد  –] إٌّشآد اٌظٕبػُخ  

 ورٕبلض اٌّغبحبد اٌخضشاء واصاٌخ اٌغبثبد . 

 ( لؽغ ٚحشق اٌغبثبد ٚلٍخ ادلغبحبد اخلعشاء خشديخ فٝ حك اٌجششيخ ؟58)
 صَبدح ٔغجخ غبص صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْ فً اٌهىاء اٌغىي واٌزي َٕشؤط : ألْ رٌه َزغجت فً 

اٌحُخ وظبهشح االحزجبط اٌحشاسي واسرفبع دسعخ حشاسح األسع وأضشاساً ثبٌغخ  ػٕه اخزٕبق اٌىبئٕبد 

 ثّٕبخ األسع . 

 ( لؽغ ٚحشق اٌغبثبد تضيذ ٔغجخ ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ فٝ اٌؽجيؼخ ؟59)
 ط : ألْ إٌجبربد رّزظه أصٕبء اٌجٕبء اٌضىئً .

 ؟ 2CO ثبٌشِض ٌثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ  يشِض( 60)

    ط : ألٔه َزىىْ ِٓ رسح وشثىْ ِشرجطخ ثزسرً أوغغُٓ .

 ( يغتخذَ ِبء اجلري اٌشائك فٝ اٌىشف ػٓ غبص ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ ؟ 61)
 ط : ألٔه َزحذ ِغ صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْ ِىىٔبً وشثىٔبد اٌىبٌغُىَ اٌزً ال رزوة فً اٌّبء فُزؼىش . 

 ؟ ( يتؼىش ِبء اجلري اٌشائك ثئِشاس ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ في62ٗ)
 ط : ٔزُغخ رىىْ وشثىٔبد اٌىبٌغُىَ اٌزً ال رزوة فً اٌّبء .

 ؟ اٌىشثْٛ ػٍٝ ِبء اجلري أوغيذثبٔٝ  إِشاسثيط ػٕذ أيتىْٛ ساعت ( 63)
 ط : ٔزُغخ رىىْ وشثىٔبد اٌىبٌغُىَ اٌزً ال رزوة فً اٌّبء .

 ( ال ديىٓ اٌتّييض ثني غبصٜ األوغدني ٚثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ ِٓ حيث 64)
 ألْ وال ِٕهّب ػذَُ اٌٍىْ واٌشائحخ .ط :  اٌٍْٛ ٚاٌشائحخ ؟

دّغ( 65)
ُ
 . اٌهىاء ِٓ أصمًط : ألٔه  ؟ ألػٍٝ اذلٛاء ثئصاحخغبص ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ  ي

 ( ديىٓ اٌتّييض ثني غبصٜ األوغدني ٚ ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ ِٓ 66)
 حيث اٌزٚثبْ فٝ ادلبء ؟

 . اٌّبء فً َزوةط : ألْ األوغغُٓ لًٍُ اٌزوثبْ فً اٌّبء ثُّٕب صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْ 

دّغ ال( 67)
ُ
 ؟ ادلبء ثئصاحخثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ  ي

 ( يغتخذَ غبص ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ فٝ إؼفبء احلشائك ؟68)
 . ػًٍ االشزؼبي َغبػذ وال َشزؼً الط : ألٔه 

 ( ديىٓ اٌتّييض ثني غبصٜ األوغدني ٚ ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ ثشظيخ ِشتؼٍخ ؟69)

 .  ػًٍ االشزؼبي َغبػذ وال َشزؼً ال ثُّٕب صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْ َغبػذ ػًٍ االشزؼبي ط : ألْ األوغغُٓ

 ( يغّٝ غبص ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ ثبٌغبص اٌمبتً ؟70)
 اإلٔغبْ ال َغزطُغ سإَزه أو رزوله أو شّه واٌزٕفظ فً ِىبْ ِغٍك حُش اٌزهىَخ ِٕؼذِخألْ ط : 

 رٕبلض األوغغُٓ وصَبدح صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْ وَظبة وً اٌّىعىدَٓ  اًٌأو سدَئخ َئدي  

 فبٌّىد . ًثؤػشاع االخزٕبق وفمذاْ اٌىػ

  ( اإلفشاغ فٝ تٕبٚي ادلششٚثبد اٌغبصيخ غري صحٝ ؟71)

 . اٌّبء فً َزوةط : ألْ صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْ 

 فُهب واٌزً رئدي اًٌ ػذَ اٌحظىي ػًٍ األوغغُٓ صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْط : السرفبع ٔغجخ 

 اٌالصَ ٌٍؼٍُّبد اٌحُىَخ ثبٌغغُ فزحذس اٌىفبح .   

 ؟   اٌتربيذ ػٍّيبد فٝ ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛيغتخذَ  (72)
 ياٌضٍظ اٌغبف اٌز عبئً ثبٌضغظ واٌزجشَذ صُ َخفف اٌضغظ فُزىىْ اًٌرحىٍَه  ط : ألٔه َّىٓ

 اٌزجشَذ . َغزخذَ فً 

           ( تعبف اخلّريح إىل اٌؼدني  فٝ صٕبػخ اخلجض ؟                                            73)
 َزّذد ثفؼً اٌحشاسح وَغؼً اٌخجض ِغبُِب   ياٌز صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْط : ألٔهب رٕزظ غبص 

  ط : ألٔه َزىىْ ِٓ رسرً ُٔزشوعُٓ . ؟ 2N ثبٌشِض ٌٍٕيرتٚخني  يشِض( 74)

 ( يغّٝ إٌيرتٚخني ثبألصٚد ) ػذيُ احليبح ( ؟75)
 ط : ألٔه ال َغبػذ ػًٍ االشزؼبي وال َذخً فً اٌزٕفظ .

 ٌىٝ تؼيش ؟( وً اٌىبئٕبد حتتبج إىل إٌيرتٚخني 76)

 ط : ألٔه َىىْ أهُ عضء فً اٌجشورُٕبد .
 ( يذخً إٌيرتٚخني فٝ تشويت مجيغ األٔغدخ احليخ ؟77)

 ط : ألٔه اٌؼٕظش األعبعً فً رىىَٓ اٌجشورُٕبد .     
 ؟ ( فتح صٕجٛس ادلبء ػٕذ حتعري إٌيرتٚخني فٝ ادلؼ78ًّ)

 ٌُذفغ اٌهىاء داخً اٌذوسق األوي .ط : 

 ( إِشاس اذلٛاء ػرب زلٍٛي ِٓ ٘يذسٚوغيذ اٌصٛديَٛ أٚ اٌجٛتبعيَٛ ػٕذ حتعري79)
  الِزظبص اٌىُّبد اٌمٍٍُخ ِٓ صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْ اٌّزىاعذح فً اٌهىاء . ط :  ؟ إٌيرتٚخني 

 ( إِشاس اذلٛاء فٛق فٍض إٌحبط ادلغخٓ ػٕذ حتعري إٌيرتٚخني فٝ ادلؼًّ  ؟80)
  ٌُزحذ ِغ األوغغُٓ اٌّىعىد ثبٌهىاء .ط : 

 ( ادلصذس اٌشئيغٝ ٌتحعري إٌيرتٚخني ٘ٛ اذلٛاء اجلٜٛ ؟81)
 ِٓ ِىىٔبد اٌهىاء اٌغىي . ٪   78ط : ألْ إٌُزشوعُٓ َىىْ 

 ؟ ( ال ديىٓ اٌتّييض ثني غبصٜ األوغدني ٚإٌيرتٚخني ِٓ حيث اٌٍْٛ ٚاٌؽؼُ ٚاٌشائحخ82)

 ِٕهّب ػذَُ اٌٍىْ واٌطؼُ واٌشائحخ .  ألْ والط : 

 ؟ اٌزٚثبْ فٝ ادلبء( ديىٓ اٌتّييض ثني غبصٜ ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ ٚإٌيرتٚخني ِٓ حيث 83)
 اٌّبء ثُّٕب إٌُزشوعُٓ طؼت اٌزوثبْ فً اٌّبء .  فً ط : ألْ صبًٔ أوغُذ اٌىشثىْ َزوة

 ؟ ثني غبصٜ األوغدني ٚإٌيرتٚخني ثشظيخ ِشتؼٍخ ( ديىٓ اٌتّييض84)
 االشزؼبي . ػًٍ َغبػذ وال َشزؼً إٌُزشوعُٓ ال ط : ألْ األوغغُٓ ال َشزؼً وٌىٕه َغبػذ ػًٍ االشزؼبي ثُّٕب

 ؟ ديىٓ اٌتّييض ثني غبصٜ ثبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ ٚإٌيرتٚخني ثشظيخ ِشتؼٍخ( ال 85)
 االشزؼبي .  ػًٍ َغبػذ وال َشزؼً ط : ألْ وال ِٕهّب ال

 ؟ ( ال ديىٓ اٌتّييض ثني غبصٜ األوغدني ٚإٌيرتٚخني ثأٜ ِٓ ٚسلىت دٚاس اٌشّظ86)

 ألْ وال ِٕهّب ِزؼبدي اٌزؤصُش ػًٍ دواس اٌشّظ .ط : 

 ( يغتخذَ إٌيرتٚخني فٝ ًِء إؼبساد اٌغيبساد ؟87)

 ثغجت اٌضجبد إٌغجً ٌحغّه ػٕذ رغُش دسعبد اٌحشاسح .    ط : 

 ( ٌٍٕيرتٚخني اعتخذاِبد ؼجيخ ؟88)
 ط : ألْ إٌُزشوعُٓ اٌغبئً َغزخذَ ٌؼالط األوساَ اٌغٍذَخ خبطخ اٌحُّذح ِٕهب ) اٌضآًٌُ (. 

 ( يغتخذَ إٌيرتٚخني اٌغبئً وّربد ٌٍّٕتدبد اٌغزائيخ ٚاألدٚيخ ؟89)
 ط : ألٔه َزحىي ٌغبئً ػٕذ دسعبد حشاسح ِٕخفضخ عذاً . 

 ( أّ٘يخ إٌيرتٚخني فٝ رلبي اٌضساػخ ؟ 90)
 ط : ألٔه َذخً فً رشوُت ٔزشاد األِىُٔىَ اٌزي َذخً فً رشوُت األعّذح وِخظجبد اٌزشثخ .

 ( يغتخذَ إٌيرتٚخني فٝ أخٛاء خضأبد اٌغٛائً اٌمبثٍخ ٌالٔفدبس ٚأثٕبء91)
 تصٕيغ األخضاء االٌىرتٚٔيخ ؟  

 االشزؼبي . ػًٍ َغبػذ وال َشزؼً : ألْ إٌُزشوعُٓ ال أوط : ألْ إٌُزشوعُٓ ِبدح غُش ٔشطخ . 

 ( أّ٘يخ إٌيرتٚخني فٝ رلبي اٌصٕبػخ ؟92)
 ط : ألٔه َذخً فً طٕبػخ إٌشبدس ) األِىُٔب ( وطٕبػخ اٌفىالر اٌزي ال َظذأ .

 ( يؼًّ اجلٙبص اٌؼصىب وحٍمخ ٚصً ؟ 93)
 ط : ألٔه َمىَ ثبٌزٕغُك ؤمً اٌّؼٍىِبد ثُٓ األػضبء اٌّغزمجٍخ واألػضبء اٌّغزغُجخ .

 ( ديتذ ِٓ خغُ اخلٍيخ اٌؼصجيخ تفشػبد شدشيخ ؟94)
 حزً رزظً ثخالَب ػظجُخ ِغبوسح ٌهب ِىىٔخ  رشبثه ػظجً .ط : 

 ط : ٌحّبَخ اٌخٍُخ واِذادهب ثبٌطبلخ .  ( يغٍف زلٛس اخلٍيخ اٌؼصجيخ ثؽجمخ دٕ٘يخ ؟95)

 ( يٕتٙٝ زلٛس اخلٍيخ اٌؼصجيخ ثتفشػبد ٔٙبئيخ ؟96)
 حزً رىىْ رشبثه ػظجً ِغ خالَب ػظجُخ أخشي .ط : 

 ( ٚخٛد اٌتشبثه اٌؼصىب ثني اخلاليب اٌؼصجيخ ادلتدبٚسح ؟97)
 ط : ألهُّزه فً أزمبي ورىطًُ اٌغُبي اٌؼظجً .

 ط : ٌٍحّبَخ . ( يمغ ادلخ داخً اجلّدّخ ٚديتذ احلجً اٌشٛوٝ خالي اٌؼّٛد اٌفمبسٜ ؟98)

 ( إصبثخ إٌخبع ادلغتؽيً تؤدٜ إىل اٌٛفبح ؟99)
 ط : ألٔه َزحىُ فً األفؼبي اٌالاسادَخ وزٕظُُ اٌزٕفظ وضشثبد اٌمٍت . 

 ( يشثػ ثني إٌصفني اٌىشٚيني ٌٍّخ أٌيبف ػصجيخ ؟100)
 ٌإلرظبي ثُٓ إٌظفُٓ اٌىشوَُٓ .ط : 

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



  السادس االبتدائي الصف    لخيص التلخيص                             ت   لوم                            في الع لوجينيا سلسلة

 

            

    

      

    

    

    

           

          

                

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عظام الطرفني العلىيني

تركيب احلبل الشىكى

اجلهاز العصىب الطرفى

عظام الطرفني السفليني

ادلخ

حتضري غاز األكسجني

حتضري غاز ثانى أكسيد الكربىن

حتضري غاز النيرتوجني

اخللية العصبية

الرتمىمرت الطىب

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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 ( عشػخ عحت اٌيذ ػٕذ ِالِغزهب جغًّب عبخًٕب فجأح ؟101)
 ج : ٌسعٚس اٌفؼً إٌّؼىف .

 ( أهّيخ سد اٌفؼً ادلٕؼىظ ثبٌٕغجخ ٌإلٔغبْ ؟102)
 ج : ألٔٗ يكبػع اإلٔكبْ ػٍٝ اٌسّبيخ ِٓ األضطبؼ .

 ( ِٓ اخلـأ اإلعشاف فً رٕبوي اٌمهىح ؟103)
 ٌزأثيؽ٘ب ػٍٝ فزؽاد إٌَٛ ٚظؽثبد اٌمٍت وّب رؤظٜ إٌٝ اٌزٛرؽ اٌؼصجٝ .ج : 

 ( يٍضَ ػذَ رٕبوي األلشاص ادلٕىِخ إال ثىطف ِٓ اٌـجيت ؟104)
 ج : ٌزأثيؽ٘ب ػٍٝ اٌدٙبؾ اٌؼصجٝ . 

 ( ػذَ اجلٍىط فرتاد ؿىيٍخ أِبَ اٌزٍيفضيىْ واٌىّجيىرش ؟105)
 ج : ٌؼعَ إؼ٘بق أػعبء اٌسف . 

 ( أهّيخ األػظبة جبغُ اإلٔغبْ ؟106)
 ج : ألٔٙب رؼًّ ػٍٝ رٛصيً إٌجعبد ) اٌؽقبئً ( اٌؼصجيخ ِٓ اٌدكُ إٌٝ اٌّص ٚاٌسجً اٌشٛوٝ 

 ( أهّيخ احلشوخ ٌإلٔغبْ  ؟107)
 ج : ألٔٙب رؼيٓ اإلٔكبْ ػٍٝ اٌزٕمً ِٓ ِىبْ إٌٝ آضؽ قؼيبً ٌّٕفؼخ أٚ ثؼعاً ػٓ اٌعؽؼ .

 ألٔٙب رؼًّ ػٍٝ زّبيخ اٌّص .ج :  ( أهّيخ اجلّجّخ ؟108)

 ج : ٌّٕغ اززىبن اٌفمؽاد . ( وجىد غؼبسيف ثني فمشاد اٌؼّىد اٌفمشي ؟109)

 ج : ألٔٙب ركّر ثبٌسؽوخ فيّب ثيٓ اٌؼظبَ . ( أهّيخ ادلفبطً ٌإلٔغبْ ؟110)

 ج  : ٌسّبيخ اٌمٍت ٚاٌؽئزيٓ . ( حييؾ اٌمفض اٌظذسي ثبٌمٍت واٌشئزني ؟111)

 ( ادلفبطً اٌىت رشثؾ ػظبَ اجلّجّخ ِٓ ادلفبطً اٌثبثزخ ؟112)
 ج : ألٔٙب ال ركّر ثأٜ زؽوخ . 

 ( ِفظً اٌشوجخ ِٓ ادلفبطً حمذودح احلشوخ ؟113)
 ج : ألٔٙب رزير اٌسؽوخ فٝ اردبٖ ٚازع فمػ .

 ( ِفظً اٌىزف ِٓ ادلفبطً واعؼخ احلشوخ ؟114)
 ج : ألٔٙب رزير اٌسؽوخ فٝ خّيغ االردب٘بد .             

 ( اٌؼؼالد ذلب دوس هبَ فً حشوخ اإلٔغبْ ؟115)
 ج : ألٔٙب ٘ٝ اٌزٝ رٌٛع اٌمٛح اٌّيىبٔيىيخ ٚاٌسؽويخ ٌٍدكُ ثكجت لعؼرٙب ػٍٝ االٔمجبض ٚاالٔجكبغ  .

 ( إػـبء األؿفبي ؿؼىَ شًٍ األؿفبي فً ِىاػيذهب ثذلخ ؟116)
 ج : ٌٍّسبفظخ ػٍٝ اٌدٙبؾ اٌسؽوٝ . أٚ : ٌٍٛلبيخ ِٓ ِؽض شًٍ األغفبي .

 ( ػشوسح رٕبوي اٌغزاء اٌظحً اٌغىن ثؼٕظشي اٌىبٌغيىَ واٌفىعفىس ؟117)
 ٌزدٕت اإلصبثخ ثأِؽاض اٌؼظبَ ِثً ٌيٓ اٌؼظبَ ٚاٌىكبذ .ج : 

 ج : ٌزدٕت اٌىكٛؼ أٚ االٌزٛاءاد .  ( ػذَ اٌمفض ِٓ ادلٕبؿك ادلشرفؼخ ؟118)

 ج : ٌسّبيخ اٌدٙبؾ اٌٙيىٍٝ ضبصخ اٌؼّٛظ اٌفمبؼٜ . ( ػذَ محً األشيبء اٌثميٍخ ؟119)

 ( اجللوس والوقوف بطريقة صحيحة واختاذ الوضع الصحيح أثناء120)

 ٌؼعَ إخٙبظ فمؽاد اٌؼٕك أٚ فمؽاد اٌؼّٛظ اٌفمبؼٜ .ج :  ادلزاوشح أو اٌمشاءح ؟ 

 ( رؼشيغ اجلغُ ألشؼخ اٌشّظ ٌفرتاد ِٕبعجخ ؟121)
 ألّ٘يزٙب فٝ رّثيً فيزبِيٓ ) ظ ( ثبٌدكُ .ج : 

 ج : ٌزدٕت اإلخٙبظ اٌؼعٍٝ . ( ػذَ اجلٍىط ػًٍ جبٔت واحذ ٌفرتح ؿىيٍخ  ؟122)

 ( احتبد ثالس رساد ِٓ األوغجني ؟9)

  ( وػغ اٌرتِىِرت اٌـىب فً ِبء ِغًٍ ؟1)

 ٌٙب ِىبْ فٝ األٔجٛثخ اٌشؼؽيخ فيعغػ ثشعح ػٍٝ قيزّعظ اٌؿئجك ثعؼخخ وجيؽح ٌيف ج : 

 : يٕىكؽ ) يٕفدؽ ( اٌزؽِِٛزؽ أٚ. خعاؼ األٔجٛثخ فزٕفدؽ 

 ( ػذَ وجىد اخزٕبق فً اٌرتِىِرت اٌـىب ؟2)
  . ج : ؼخٛع اٌؿئجك ثكؽػخ إٌٝ اٌّكزٛظع فال ٔزّىٓ ِٓ ركدً اٌمؽاءح اٌصسيسخ 

 ( اعزخذاَ ادلبء فً اٌرتِىِرتاد ثذالَ ِٓ اٌضئجك ؟3)
 : رىْٛ لؽاءح اٌزعؼيح غيؽ ظليمخ .  أٚج : يصؼت لؽاءح قطر اٌكبئً ألْ اٌّبء  شفبف . 

 ج :  ال رٛخع زيبح ػٍٝ قطر األؼض . (ػذَ وجىد أوغجني يف اذلىاء اجلىي ؟4)

 ( وػغ  ِغّبس ِٓ احلذيذ فً ادلبء ثُ رؼشػه ٌٍهىاء ؟5)
 ( لٍه ٔغجخ اٌىغبء اخلؼشي ػًٍ عـح األسع ؟6)

 ج :  يصعأ 

 ج :  رمً ٔكجخ األوكديٓ . 

 ج :  ال رٛخع زيبح ػٍٝ قطر األؼض . ( ػذَ وجىد غالف جىي ؟7)

 ج :  يىْٛ خؿا اٌّبء . احتبد األوغجني ِغ اذليذسوجني ؟( 8)

 ج :  يىْٛ غبؾ األٚؾْٚ .

 ج :  رؿظاظ ٔكجخ اٌسؽائك  ( صيبدح ٔغجه األوغجني فً اٌغالف اجلىي ؟10)

 ( اعزّشاس اسرفبع ٔغجخ غبص ثبًٔ أوغيذ اٌىشثىْ فً اٌغالف اجلىي ؟11)

 اؼرفبع ظؼخخ زؽاؼح األؼض ٚإٌّبش ٚغٚثبْ اٌدٍيع ػٍٝ لُّ اٌدجبي ٚفٝ إٌّبغك اٌمطجيخج : 

 كزٜٛ اٌّيبٖ فٝ اٌجسبؼ ٚغؽق وثيؽ ِٓ اٌّعْ اٌكبزٍيخِّب يؽفغ ِ 

 ( لٍخ ٔغجخ غبص ثبًٔ أوغيذ اٌىشثىْ ثذسجخ وجريح فً اذلىاء اجلىي ؟12)

 ال رزّىٓ إٌجبربد ِٓ اٌميبَ ثؼٍّيخ اٌجٕبء اٌعٛئٝ . ج : 

 ( إرا مت اٌمؼبء ػًٍ ثىزرييب اٌرتثخ ؟13)
 ج : ال يزُ رثجيذ ٔيزؽٚخيٓ اٌٙٛاء ثبٌزؽثخ ٚال ركزفيع ِٕٗ إٌجبربد .

 إظؽاؼ اٌدٙبؾ اٌؼصجٝ ٚرأثؽ اٌؼيٕيٓ .ج :  ( اإلفشاؽ فً اجلٍىط أِبَ اٌىّجيىرش  ؟14)

 ج : زعٚس اٌفؼً إٌّؼىف ٚخػة اٌيع ثكؽػخ .  ( رؼشع إطجؼه ٌىخض شىوخ ٔجبد ؟15)

 ( اٌزؼشع ادلغزّش ذلىاء ٍِىس ثذخبْ ادلظبٔغ ؟16)
 ج : اٌزأثؽ قٍجبً ػٍٝ قالَ اٌدٙبؾ اٌؼصجٝ . 

 ج : زعٚس اٌفؼً إٌّؼىف ٚغٍك اٌؼيٕيٓ . ( الرتاة جغُ خبسجً ِٓ اٌؼني ؟17)

 ج : ركست يعن ثكؽػخ .  ( ػٕذِب رؼغ يذن فجأح ػًٍ عـح عبخٓ ؟18)

 ال ٔكزطيغ اٌّشٝ .ج :  ( وبْ ِفظً اٌفخز حمذود احلشوخ  ؟19)

 األِبِيخ وأمجؼذ اٌؼؼٍخ اخلٍفيخ فً اٌزساع ؟ خ( أجغـذ اٌؼؼ20ٍ)
 ج : يزسؽن اٌكبػع ثؼيعاً ػٓ اٌؼعع . 

 ( وبٔذ مجيغ ػظبَ اإلٔغبْ ثذوْ ِفبطً ؟21)
 ج : ال يّىٓ ٌإلٔكبْ رسيؽن ػظبِٗ أٚ اٌسؽوخ أٚ االٔزمبي .

 األِبِيخ وأجغـذ اٌؼؼٍخ اخلٍفيخ فً اٌزساع ؟ خ( أمجؼذ اٌؼؼ22ٍ)

 50=  ِٓ ِبظح أٜ أْ ِمعاؼ ِب يسزٛيٗ ٘ػا اٌدكُ؟ويٍى جشاَ  50وزٍخ جغُ  

  ويٍٛ خؽاَ .

 ج : يزسؽن اٌكبػع ٔسٛ اٌؼعع .

إيمبف اٌمـبس يزـٍت ثزي لىح أورب ِٓ اٌمىح اٌالصِخ إليمبف اٌغيبسح ؟
 وزٍخ اٌمطبؼ أوجؽ ِٓ وزٍخ اٌكيبؼح .أٜ أْ 

 ٔيٛرٓ . 50أٜ أْ ِمعاؼ لٛح خػة األؼض ٌٙػا اٌدكُ =  ٔيىرٓ ؟ 50وصْ جغُ  

قيٍيؿيٛـ  º ١00يميف اٌزؽِِٛزؽ اٌّئٜٛ   ؟ وػغ اٌرتِىِرت ادلئىي فً ِبء يغًٍ( 23)

؟وػغ اٌرتِىِرت اٌـىب حتذ ٌغبْ إٔغبْ عٍيُ دلذح دليمخ ( 24) .
 .قيٍيؿيٛـ  º ٣٧يؼيٓ اٌزؽِِٛزؽ اٌطجٝ 

؟ االػزّبد ػًٍ حبعخ اٌٍّظ فً رمذيش دسجبد احلشاسح( 25)
 . رمعيؽ ظؼخبد اٌسؽاؼح يىْٛ غيؽ ظليكيىْٛ 

 ؟حذس ثشق ثبٌٕغجخ ٌٕيرتوجني اذلىاء اجلىي ( 26)

يزفبػً ٔيزؽٚخيٓ اٌٙٛاء ِغ األوكديٓ ٚرزىْٛ أوبقيع ٔيزؽٚخيٓ رػٚة فٝ ِبء اٌّطؽ ِىٛٔخ 

 إٌجبد ٌزىٛيٓ اٌجؽٚريٕبد ِؽوجبد ٔيزؽٚخيٕيخ يّزصٙب 

اذلىاء اجلىي ػًٍ حمٍىي هيذسووغيذ ثىربعيىَ ِشوض ثُ ػًٍ  إِشاس(  27)
 يزجمٝ ِٓ اٌٙٛاء غبؾ إٌيزؽٚخيٓ فمػ . ؟حنبط عبخٓ 

 إػبفخششيؾ ِبغٕغيىَ ِشزؼً فً خمجبس ثه غبص ٔيرتوجني ثُ  وػغ ( 28)
 يزصبػع غبؾ إٌشبظؼ ) األِٛٔيب ( غٚ اٌؽائسخ إٌفبغح . ؟ِبء ٌٍّبدح ادلزىىٔخ 

  ؟ اٌزربيذ ني ثؼغؾ شذيذ ِغ جأثشد ػًٍ وّيخ ِٓ غبص إٌيرتو(  29)
 يزسٛي إٌٝ ٔيزؽٚخيٓ قبئً  .

 ؟ني ثذال ِٓ اذلىاء جٍِئذ إؿبساد اٌغيبساد واٌـبئشاد ثغبص إٌيرتو( 30)
 يجمٝ زدّٙب ثبثزًب ٔكجيًب ػٕع رغيؽ ظؼخبد اٌسؽاؼح ، ٚال ركطٓ ػٕع اٌكيؽ ٌّكبفبد غٛيٍخ . 
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  السادس االبتدائي الصف     لخيص التلخيص                             ت   لوم                     في الع لوجينيا سلسلة

 ( ػؼالد ال إساديخ2) ( ػؼالد إساديخ1) وجه ادلمبسٔخ

٘ىىىىٝ اٌؼعىىىىالد اٌزىىىىٝ ركىىىىزطيغ  اٌزؼشيف 

 رسؽيىٙب ثئؼاظره .
اٌؼعىىىىىالد اٌزىىىىىٝ رؼّىىىىىً رٍمبئيىىىىىبً ٚال  ٘ىىىىىٝ

 ركزطيغ أْ رزسىُ فيٙب أٚ رعؼن زؽوزٙب .

األغىىىىىىؽاف ٚاٌدىىىىىىػع ٚ اٌٛخىىىىىىٗ  أِثٍخ

 ٚخعاؼ اٌجطٓ .

ػعالد اٌمٕبح اٌٙعّيخ ٚاألٚػيخ اٌعِٛيخ 

                                               ٚاٌّثبٔخ اٌجٌٛيخ . 

 

وجه 
 ػظبَ اٌـشفني اٌغفٍيني ػظبَ اٌـشفني اٌؼٍىيني ادلمبسٔخ

 ارظبذلُ
يزصالْ ثؼظبَ اٌىزف ) ػظّخ 

 –ػظّزب اٌكبػع  –اٌؼعع 

 ػظبَ اٌيع ( .
 يزصالْ ثؼظبَ اٌسٛض :

 –ػظّزىىب اٌكىىبق  –) ػظّىىخ اٌفطىىػ  

 ػظبَ اٌمعَ  ( .                            

 وظيفزهُ
 ( رٕبٚي اٌطؼبَ ٚاٌشؽاة .١)

 ( اٌىزبثخ .2)

 ( اإلِكبن ثبألشيبء .٣)

 ( اٌّشٝ ٚاٌدؽٜ . ١)

 ( اٌٛلٛف ٚاٌدٍٛـ .   2)

                                              أػعبء اٌدكُ .    ( زًّ ثبل٣ٝ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 اٌرتِىِرت ادلئىي   اٌرتِىِرت اٌـىب    وجه ادلمبسٔخ 
 

 اٌزــشويت
 

 ( أٔجٛثخ ؾخبخيخ شفبفخ .١)

 شؼؽيخ .( أٔجٛثخ 2)
( ِكىىىىىزٛظع : يزدّىىىىىغ ثىىىىىٗ ٣)

 ( اضزٕبق . 4)اٌؿئجك .  

 

( أٔجٛثىىخ ؾخبخيىىخ شىىفبفخ ١)

. 

 ( أٔجٛثخ شؼؽيخ .2)

( ِكىىزٛظع : يزدّىىغ ثىىٗ ٣)

 اٌؿئجك .

 

ِٓ  اٌزذسيــج
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) وً ظؼخخ ِمكّخ إٌٝ 

 ػشؽح أخؿاء (

ِٓ صفؽ
5
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ِمكّخ إٌٝ ) وً ظؼخخ 

 ػشؽح أخؿاء (

 اٌؿئجك . اٌؿئجك . اٌغبئً ادلغزخذَ 

ليبـ ظؼخخ زؽاؼح خكُ  االعزخــذاَ

 اإلٔكبْ .

ليبـ ظؼخخ زؽاؼح 

 اٌكٛائً .

 اٌشعــــــُ
 

       

وجـــه   
 المقارنة

                
 اٌىزٍــــــخ

               

 اٌـــــــــىصْ

ِمعاؼ ِب يسزٛيٗ اٌدكُ  التعريف

 ِٓ ِبظح .

 لٛح خػة األؼض ٌٍدكُ .

 إٌيٛرٓ .   اٌدؽاَ أٚ اٌىيٍٛ خؽاَ . وحدة القياس

 اٌؿٔجؽوٝ . اٌّيؿاْ  ِيؿاْ اٌىفزيٓ . أداة القياس

 رؤثؽ ظائّبً فٝ اردبٖ ِؽوؿ األؼض  ٌيف ٌٙب اردبٖ .  اتجاه التأثير

تأثير تغير 
 المكان

 رزغيؽ ِٓ ِىبْ آلضؽ .  ثبثزخ ال رزغيؽ ثزغيؽ اٌّىبْ 

 احلشاسح فً اٌظٕبػخ احلشاسح  فً ادلٕضي

 ( رعفئخ إٌّؿي .                         ١)

 ( غجص اٌطؼبَ .                                                                     2)

 ( ركطيٓ اٌّبء .                         ٣)

 ( ردفيف اٌّالثف ثؼع غكٍٙب .                                                 4)

 ( صٕبػخ ٚرسعيؽ األغػيخ .           ١)

 اٌؿخبج .( صٕبػخ 2)

 ( صٕبػخ اٌٛؼق .                        ٣)

 ( صٕبػخ إٌّكٛخبد .                                                                                         4)

 وجـه
 المقارنة 

 ادلـىاد جيذح اٌزىطيً ٌٍحشاسح 
 ( ادلىطٍخ)        

 ادلـىاد سديئخ اٌزىطيً ٌٍحشاسح 
 ) اٌؼبصٌخ (       

٘ىىىىٝ اٌّىىىىٛاظ اٌزىىىىٝ ركىىىىّر  التعريف  

 ثكؽيبْ اٌسؽاؼح ضالٌٙب . 

٘ىىىىٝ اٌّىىىىٛاظ اٌزىىىىٝ ال ركىىىىّر 

 ثكؽيبْ اٌسؽاؼح ضالٌٙب 

 
 
 االستخدام  

 ( صناعة أوانى الطهى .1)
 ( صناعة القدور .2)
( صننننننننننناعة   يننننننننننا  3)

 المنازل والمصانع .

 ( صٕبػخ أيعٜ أٚأٝ اٌطٙٝ ١)

 أيعٜ اٌمعٚؼ .( صٕبػخ 2)

 ( صٕبػخ أيعٜ اٌغاليبد .٣)

( صىىىىىٕبػخ ِمىىىىىجط اٌّىىىىىىٛاح 5) 

       اٌىٙؽثيخ .

األٌِٕٛيىَٛ  –اٌسعيع  –إٌسبـ  أمثلــــة 

. 

 –اٌؿخىبج  –اٌجالقزيه  –اٌطشت 

 اٌٛؼق . 

وجه 
ادلفبطً حمذودح  ادلفبطً اٌثبثزخ ادلمبسٔخ

 احلشوخ
واعؼخ  ادلفبطً

 احلشوخ

 اٌزؼشيف 
٘ىىىىىىىٝ اٌّفبصىىىىىىىً 

ال ركىىىىىىّر  اٌزىىىىىىٝ

 ثأٜ زؽوخ . 

٘ىىىٝ اٌّفبصىىىً اٌزىىىٝ 

رزىىىىير اٌسؽوىىىىخ فىىىىٝ 

 اردبٖ ٚازع فمػ . 

٘ىٝ اٌّفبصىىً اٌزىٝ رزىىير 

اٌسؽوىىىىىىىخ فىىىىىىىٝ خّيىىىىىىىغ 

 االردب٘بد .

 أِثٍخ
اٌّفبصىىىىىىً اٌزىىىىىىٝ 

رىىىىىىىىىؽثػ ػظىىىىىىىىىبَ 

 اٌدّدّخ .

 ( ِفصً اٌؽوجخ . ١)

 ( ِفصً اٌىٛع .2)

 ( ِفصً اٌىزف .١)

 ( ِفصً اٌّؼصُ .2)

 ( ِفصً اٌفطػ .٣)

 ( ِفصً اٌؽقغ .  4)

 محور الخلية جسم الخلية

 يسزىىىىىىٜٛ خكىىىىىىُ اٌطٍيىىىىىىخ ػٍىىىىىىٝ ٔىىىىىىٛاح–

 ٚقيزٛثالؾَ ٚغشبء ثالؾِٝ .
رفؽػىـبد ركىّٝ  خكىـُ اٌطٍيىـخيّزع ِىـٓ –

 اٌزفؽػـبد اٌشدؽيـخ

رزصً ثطاليب ػصجيخ ِدىبٚؼح ٌٙىب ِىٛٔىخ   

 رشبثه ػصجٝ .

٘ىىىٛ ِسىىىٛؼ أقىىىطٛأٝ ِغٍىىىف ثطجمىىىخ 

ظٕ٘يىخ يٕزٙىٝ ثزفؽػىبد ِٕزٙيىخ رزصىً 

ثبٌؼعالد أٚ رىْٛ رشبثه ػصىجٝ ِىغ 

 يخ أضؽٜ .ضاليب ػصج

 اجلّجّخ
ػٍجىىىىىخ ػظّيىىىىىىخ رسزىىىىىٜٛ ػٍىىىىىىٝ 

ردبٚيف ٌٍؼيٕيٓ ٚاألٔف ٚاألغٔيٓ 

 ٚاٌفُ .

 :  ٚظيفزٙب

 زّبيخ اٌّص .

اٌؼّىد 
 اٌفمبسي

فمىىؽح ػظّيىىخ ثيٕٙىىب  ٣٣يزؽوىىت ِىىٓ 

غعىىىىبؼيف رّٕىىىىغ اززىىىىىبن اٌفمىىىىؽاد 

 ثجؼعٙب أثٕبء اٌسؽوخ .

 :  ٚظيفزٗ

( يكىىىّر ٌٍدكىىىُ ثبالٔسٕىىىبء فىىىٝ االردب٘ىىىبد ١)

 اٌّطزٍفخ .

 ( يسّٝ اٌسجً اٌشٛوٝ اٌػٜ يٛخع ظاضٍٗ .2)

اٌمفض 
 اٌظذسي

ؾٚخىىبً ِىىٓ اٌعىىٍٛع  ١2يزؽوىىت ِىىٓ 

ِٓ  رزصً اٌؼشؽح أؾٚاج األٌٚٝ ِٕٙب

 األِبَ ثؼظّخ اٌمص .

 :  ٚظيفزٗ

 ( زّبيخ اٌؽئزيٓ ٚاٌمٍت . ١)

 ( اٌّكبػعح فٝ ػٍّيزٝ اٌشٙيك ٚاٌؿفيؽ .                                2)

 وجه
 المقارنة  

 األػظبة اٌشىويخ  األػظبة ادلخيخ

 ٘ٝ األػصبة اٌزٝ رطؽج التعريف 

 ِٓ اٌّص . 

 اٌزٝ رطؽج ِٓ ٘ٝ األػصبة 

 اٌسجً اٌشٛوٝ .

 ؾٚخبً ِٓ األػصبة . ٣١  ؾٚخبً ِٓ األػصبة . ١2  العدد

 اٌجؼع ػٓ ِؽوؿ االؼض اٌىٛوت اٌّٛخٛظ ػٍيٗ اٌدكُ وزٍخ اٌدكُ 

يؿظاظ ٚؾْ 

اٌدكُ ثؿيبظح 

 وزٍزخ 

ٚفك اٌؼاللٗ 

 اٌزبٌيخ 

اٌٛؾْ ثبٌٕيٛرٓ 

ـــ اٌىزٍخ 

  ١0× ثبٌىدُ 

يطزٍف ٚؾْ اٌدكُ ثبضزالف 

اٌىٛوت اٚ )اٌمّؽ ( 

اٌّٛخٛظ ػٍيٗ اٌدكُ فىٍّب 

ؾاظد وزٍخ اٌدكُ ؾاظد 

اٌدبغثيخ ٚؾاظ ٚؾْ األخكبَ 

 ػٍيٗ 

يزأثؽ ٚؾْ اٌدكُ ثّمعاؼ اٌجؼع 

مٛح اٌدبغثيخ ػٓ ِؽوؿ اٌىٛوت ف

األؼظيخ رزٕبلص ثبثزؼبظ اٌدكُ 

ػٓ األؼض .فبٌشطص فٝ 

غبئؽح اٚ ِٕطبظ ػبي ال يىْٛ 

ٚؾٔٗ ثمعؼ ِب يؿْ ػٍٝ االؼض 

الْ شع اٌدبغثيخ األؼظيخ ٌٗ 

 رىْٛ ظؼيفخ  
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